
Reglement	  Flanders	  Horse	  Talent	  Show	  2018	  

1. Deelnemers	  

• Deelnemers	  zijn	  minimum	  6	  jaar	  
• Deelnemers	  die	  niet	  meerderjarig	  zijn,	  dienen	  een	  schriftelijke	  toestemming	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

van	  ouders	  of	  voogd	  te	  bezorgen	  via	  info@flanders-‐horse-‐expo.be	  	  	  	  	  
• Deelnemers	  moeten	  zorgen	  voor	  een	  eigen	  ongevallenverzekering	  en	  deze	  op	  

vraag	  kunnen	  voorleggen	  (vb:	  VLP	  verzekering)	  
• Het	  gebruik	  van	  meer	  dan	  1	  paard	  is	  toegelaten.	  	  

2. Wedstrijd	  
2.1. Voorselectie	  

• Aanmelden	  met	  de	  link	  van	  uw	  filmpje	  kan	  t.e.m.	  31	  december	  2017	  	  
• Op	  10	  januari	  2018	  zal	  een	  selectie	  van	  25	  filmpjes	  online	  staan	  op	  

www.flanders-‐horse-‐expo.be	  
• Door	  het	  insturen	  van	  een	  filmpje	  verklaart	  de	  deelnemer	  het	  wedstrijdreglement	  

gelezen	  te	  hebben	  en	  hiermee	  in	  te	  stemmen	  	  

2.2. Stemmen	  

• Het	  publiek	  kan	  stemmen	  van	  10	  januari	  tot	  12	  februari	  2018.	  
• Stemmen	  is	  eenmalig	  en	  kan	  slechts	  op	  1	  filmpje	  
• 10	  filmpjes	  met	  meeste	  stemmen	  gaan	  door	  naar	  eindselectie	  op	  Flanders	  Horse	  

Expo	  24	  februari	  2018	  
• Bij	  fraude	  wordt	  de	  betreffende	  deelnemer	  gediskwalificeerd	  

2.3. Eindselectie	  

• Vindt	  plaats	  op	  zaterdag	  24	  februari	  2017	  tijdens	  Flanders	  Horse	  Expo	  in	  hal	  7.	  	  
• De	  deelnemer	  brengt	  een	  eigen	  paard/pony	  mee	  en	  is	  hiervoor	  steeds	  

verantwoordelijk.	  
• Het	  paard	  dient	  in	  orde	  te	  zijn	  met	  vaccins	  &	  geregistreerd	  te	  zijn.	  Een	  bewijs	  

hiervan	  moet	  voorgelegd	  worden	  bij	  aankomst	  op	  Flanders	  Expo.	  	  
• Deelnemende	  paarden	  dienen	  correct	  geïdentificeerd	  te	  zijn	  en	  een	  bewijs	  

hiervan	  moet	  op	  vraag	  kunnen	  voorgelegd	  worden.	  	  
• Deelnemers	  zorgen	  zelf	  voor	  materiaal	  indien	  van	  toepassing	  
• Over	  de	  uitslag	  van	  de	  wedstrijd	  en	  het	  oordeel	  van	  de	  jury	  kan	  niet	  worden	  

gecorrespondeerd.	  
• Hulp	  van	  derden	  bij	  de	  demonstratie	  is	  niet	  toegestaan	  
• Stallen	  kunnen	  voorzien	  worden	  aan	  €75/dag	  (inclusief	  houtkrullen	  –	  reservatie	  

uiterlijk	  15	  februari)	  	  
• Parking	  is	  voorzien	  op	  P5A	  	  

	  



3. Algemeen	  

• Om	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  actie	  worden	  persoonlijke	  gegevens	  ingevuld.	  
• Gegevens	  van	  de	  deelnemers	  worden	  gebruikt	  om	  winnaars	  te	  kunnen	  

contacteren	  
• Door	  deelname	  aan	  de	  wedstrijd	  ontstaat	  geen	  aanspraak	  op	  de	  

wedstrijdorganisatie	  (financieel	  of	  anderszins),	  anders	  dan	  in	  deze	  
wedstrijdvoorwaarden	  bepaald.	  

• De	  wedstrijdorganisatie	  is	  gerechtigd	  om	  inzendingen	  te	  weigeren	  die	  niet	  aan	  de	  
wedstrijdvoorwaarden	  voldoen.	  De	  wedstrijdorganisatie	  kan,	  maar	  is	  niet	  
verplicht	  om	  een	  weigering	  te	  onderbouwen.	  

• Personen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  wedstrijdorganisatie	  en/of	  de	  jury	  zijn	  van	  
deelname	  uitgesloten.	  

• Conflicten	  worden	  beoordeeld	  naar	  Belgisch	  recht.	  

	  

4. Aansprakelijkheid	  
•	  Deelname	  aan	  de	  actie	  is	  geheel	  voor	  eigen	  risico	  van	  de	  deelnemer.	  
•	  De	  wedstrijdorganisatie	  en	  de	  door	  haar	  ingeschakelde	  hulppersonen	  en/of	  derden	  
zijn	  niet	  aansprakelijk	  voor	  enige	  schade,	  direct	  en/of	  indirect,	  die	  voortvloeit	  uit	  of	  
op	  enige	  andere	  wijze	  verband	  houdt	  met	  de	  actie.	  
•	  De	  wedstrijdorganisatie	  en	  de	  door	  haar	  ingeschakelde	  hulppersonen	  en/of	  derden	  
zijn	  niet	  aansprakelijk	  voor	  enige	  schade,	  direct	  en/of	  indirect,	  veroorzaakt	  door,	  of	  
op	  enige	  andere	  wijze	  verband	  houdende	  met:	  –	  de	  door	  haar,	  uitgekeerde	  prijzen,	  –	  
het	  wijzigen,	  onderbreken	  of	  beëindigen	  van	  de	  actie	  en/of	  het	  wijzigen	  van	  de	  
prijzen	  indien	  de	  omstandigheden	  dit	  vereisen,	  –	  het	  onrechtmatig	  gebruik	  van	  onze	  
systemen	  door	  een	  derde.	  
•	  De	  wedstrijdorganisatie	  en	  de	  door	  haar	  ingeschakelde	  hulppersonen	  en/of	  derden,	  
zijn	  niet	  aansprakelijk	  voor	  kosten	  die	  winnaars	  maken	  in	  verband	  met	  de	  deelname	  
aan	  de	  actie	  en/of	  met	  de	  aanvaarding	  en	  het	  gebruik	  van	  de	  prijzen.	  

	  

5. Rechten	  
•	  De	  wedstrijdorganisatie	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  te	  allen	  tijde	  deelname	  aan	  de	  
actie	  op	  te	  schorten	  of	  te	  beëindigen	  indien	  de	  deelnemer	  op	  enige	  wijze	  in	  strijd	  
handelt	  met	  deze	  voorwaarden	  of	  enige	  wettelijk	  toepasselijke	  bepaling,	  zonder	  dit	  
vooraf	  aan	  de	  deelnemer	  te	  melden,	  zonder	  opgave	  van	  reden,	  naar	  eigen	  inzicht	  en	  
zonder	  dat	  de	  wedstrijdorganisatie	  hiervoor	  aansprakelijk	  kan	  worden	  gehouden.	  
•	  De	  wedstrijdorganisatie	  behoudt	  zich	  tevens	  het	  recht	  voor	  om	  de	  actie	  en	  elk	  
ander	  onderdeel	  van	  de	  website,	  naar	  eigen	  goeddunken	  en	  zonder	  voorafgaande	  
kennisgeving,	  te	  beëindigen,	  te	  onderbreken	  of	  te	  wijzigen	  en/of	  de	  prijzen	  van	  de	  
actie	  te	  wijzigen	  indien	  de	  omstandigheden	  dit	  vereisen.	  

	  



6. Overige	  bepalingen	  
•	  De	  wedstrijdorganisatie	  kan	  de	  wedstrijdvoorwaarden	  niet	  gedurende	  de	  periode	  
dat	  de	  wedstrijd	  wordt	  gehouden	  wijzigen,	  tenzij	  zij	  hiertoe	  op	  grond	  van	  wet	  wordt	  
verplicht.	  In	  dat	  geval	  zal	  dit	  onmiddellijk	  bekend	  worden	  gemaakt.	  
•	  Conflicten	  zullen	  zoveel	  mogelijk	  buitengerechtelijk	  worden	  opgelost.	  Zowel	  de	  
wedstrijdorganisatie	  als	  deelnemers	  spannen	  zich	  daartoe	  in.	  Juridische	  conflicten	  
worden	  beoordeeld	  naar	  Belgisch	  recht.	  
•	  Indien	  en	  voor	  zover	  enige	  bepaling	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  nietig	  wordt	  
verklaard	  of	  vernietigd	  wordt,	  zullen	  de	  overige	  bepalingen	  van	  de	  algemene	  
voorwaarden	  onverminderd	  van	  kracht	  blijven.	  De	  wedstrijdorganisatie	  zal	  dan	  een	  
nieuwe	  bepaling	  vaststellen	  ter	  vervanging	  van	  de	  nietige/vernietigde	  bepaling,	  
waarbij	  zoveel	  mogelijk	  de	  strekking	  van	  de	  nietige/vernietigde	  bepaling	  in	  acht	  zal	  
worden	  genomen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  


